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Splošna situacija 

• Poročilo Graçe Machel (1997):   

    Vpliv oboroženih spopadov na otroke 

 

• Trend vključevanja otrok 

• Nove oblike spopadov 

• Nedržavne oborožene skupine 

 

 



Naraščajoča trenda: 

• Vojne za vire (resource wars) 

 

• Terorizem 

 



 

 



Milenijski razvojni cilji 

• Brez napredka v vojnih območjih 

 

• Univerzalna osnovnošolska izobrazba 

• Zmanjšanje smrtnosti otrok 

• Izboljšanje zdravja mater 

 

• (izkoreninjenje skrajne revščine, lakote…) 



        Genocid v Rwandi 

                            

   Emmanuel in Alice 

 

 

 

 

 

 
Vir: http://www.dailymail.co.uk/femail/article-2598189/Incredible-story-Rwandan-genocide-survivor-
survived-machete-attack-friends-man-killed-child.html 



Udeležba otrok 

12. člen Konvencije: 
1. Države pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben 
izoblikovati lastna mnenja, pravico do svobodnega 
izražanja le-teh v vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti 
izraženih mnenj pa se presoja v skladu z otrokovo starostjo 
in zrelostjo. 

2. V ta namen ima otrok še posebej možnost zaslišanja v 
kateremkoli sodnem ali upravnem postopku v zvezi z njim, 
bodisi neposredno bodisi preko zastopnika ali ustreznega 
organa, na način, ki je v skladu s procesnimi pravili notranje 
zakonodaje. 

 



• Novost: otroci na sodišču 

 

• Žrtve, priče in celo storilci 

 

• Dilema:  

 pravice otroka kot storilca proti pravicam 
 žrtev njegovih zločinov 



Vključevanje otrok 

•  programi obnove in rekonstrukcije po vojni 
 Komisije za resnico in spravo 
 
•  Posebna seja Generalne Skupščine OZN (2002): 
  A World Fit for Children 
 
• OZN študija: Nasilje proti otrokom (2006) 

 
• Tretji Izbirni Protokol h Konvenciji o postopku 

sporočanja kršitev (letos) 
 

 
 



Otroci storilci kaznivih dejanj 

• Prisila  

 

• Lažne obljube 

 

• Izobčenost iz domače skupnosti 

 

• Ponotranjenje vojaške propagande 



Samra Kesinović in Sabina Selimović 



Mednarodni pravni dokumenti 

1. Konvencija o otrokovih pravicah  

 + Izbirni Protokoli 

- Osnova za vse postopke z otroci 

- Temeljna načela ravnanja z otroci 

 

Predhodniki Konvencije: 

- Ženevska deklaracija otrokovih pravic (1924) DN 

- Deklaracija otrokovih pravic (1959) GS OZN 

 



38. Člen 

    […] 

• 2. Države pogodbenice bodo z vsemi možnimi 
ukrepi zagotovile, da osebe, ki še niso 
dopolnile petnajst let, ne bodo neposredno 
sodelovale v sovražnostih. 

• 3. Države pogodbenice ne bodo v svoje 
oborožene sile rekrutirale nobene osebe, ki še 
ni dopolnila petnajst let. […] 



2. Konvencija št. 182 

- O prepovedi najhujših oblik dela otrok in 
takojšnjem ukrepanju za njihovo odpravo 

 

3. Afriška Listina o pravicah in blaginji otrok 

 

4. Pariška načela in Pariške zaveze 

 

5. Statut Mednarodnega kazenskega sodišča 



Thomas Lubanga 



Šest najhujših kršitev 

1. Rekrutiranje in uporaba otrok v oboroženih 
silah 

2. Ubijanje in pohabljanje otrok 

3. Spolno nasilje nad otroci 

4. Napadi na šole in bolnice 

5. Ugrabitve otrok 

6. Odrekanje humanitarne pomoči otrokom 

 





Delo OZN 

1. Generalna Skupščina 

 

2. Varnostni Svet 

 

3. Posebni predstavnik Generalnega Sekretarja 
za otroke in oborožene spopade 



Posebni predstavnik & Varnostni Svet 

• Nadzorni mehanizem 

 

• Seznam kršiteljic 4 najhujših zločinov 

 

• ‘naming and shaming‘ 

 


